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vIKTIgA sÄKERHETsANvIsNINgAR

Kontrollera nätspänningen före användning
JBL LINK BAR (soundbar-högtalare) har gjorts för 100-240 V, 
50/60 Hz växelström. Anslutning till ett uttag med en annan 
spänningsnivå än den som enheten är avsedd för kan skapa 
en säkerhets- och brandrisk och kan skada enheten. Om du 
har några frågor om kravet av spänningen för din specifika 
modell eller om nätspänningen i ditt område ska du kontakta din 
återförsäljare innan du ansluter enheten till eluttaget.

Använd inte förlängningskablar
Undvik säkerhetsrisker genom att enbart använda den elkabel 
som levererades med produkten. Vi rekommenderar inte 
användning av förlängningskabel med produkten. Precis som 
med andra elektriska enheter ska du inte dra elkablar under 
mattor och inte placera tunga föremål på dem. Skadade elkablar 
ska omedelbart ersättas av ett auktoriserat servicecenter med en 
kabel som överensstämmer med fabriksspecifikationerna.  

Hantera elkabeln varsamt
När du ska ta ur elkabeln ur eluttaget ska du ta tag i kontakten 
och inte dra i kabeln. Om du inte ska använda högtalaren under 
en längre tid ska kontakten tas ut från eluttaget.

Öppna inte höljet
Det finns inga komponenter som användaren kan göra underhåll 
på i produkten. Om höljet öppnas finns risk för elektrisk stöt 
och eventuell modifiering av produkten gör garantin ogiltig. Om 
vätska av misstag kommer in i enheten ska den omedelbart 
kopplas ur eluttaget och ett auktoriserat servicecenter ska 
kontaktas.
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1 INTRODuKTION
Tack för ditt köp av JBL LINK BAR. JBL LINK BAR är en 
röstaktiverad soundbar-högtalare med Android TV och Google 
Assistent inbyggd. Vi uppmuntrar dig att ta några minuter för 
att läsa denna bruksanvisning, som beskriver produkten och 
inkluderar enkla instruktioner för att hjälpa dig komma igång. 
Läs och förstå alla säkerhetsinstruktioner innan du använder din 
produkt. 

Denna produkt kan ha en viktig mjukvaruuppdatering 
tillgänglig. Följ instruktionerna för att ansluta produkten till 
internnet för att säkerställa att produkten har de senaste 
programuppdateringarna. 

Design och specifikationer kan komma att ändras utan 
föregående meddelande. 
Om du har några frågor om denna produkt, installationen eller 
drift, kontakta din JBL-återförsäljare eller kundtjänst, eller besök 
oss på www.jbl.com.

2 vAD FINNs I FÖRPACKNINgEN
Öppna försiktigt förpackningen och kontrollera att följande delar 
finns med. Använd ingen del som är skadad utan kontakta din 
återförsäljare eller kundtjänst.

Huvudenhet

Fjärrkontroll (med 2 AAA-batterier)

Elkabel*

* Antalet elkablar och typen av kontakt beror på din region.

HDMI-kabel

Fästen för väggmontering

Produktinformation och väggmonteringsguide

3 PRODuKTÖvERsIKT

3.1 Topp- och frontpanel

1

2

3

5

6

4

1.  (Bluetooth-knapp)

 Tryck för att öppna parkopplingsläget för Bluetooth om •	
ingen enhet är ansluten.

 Starta ljudläget för Bluetooth om en smarttelefon eller •	
surfplatta redan är ansluten.

 Tryck och håll inne för att öppna sökning efter Bluetooth-•	
enheter för att parkoppla/återparkoppla fjärrkontrollen.

Bluetooth-LED-indikator

Vit (blinkar) Parkoppling

Vit (fast sken) Ansluten 
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2. 

 Välj signalkälla: •	 HEM/ HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / 
Optisk / Aux / Bluetooth.

Avståndsmikrofon3. 

LED-indikator4. 

      Vit (andas långsamt) Lyssnar

   Vit (andas snabbt) Svarar

      Orange (fast sken) Mikrofon avstängd 

PrivacySwitch™5. 

 Koppla om för att stänga av och sätta på mikrofonerna.•	

- / + (Volym)6. 

 Tryck för att öka eller sänka volymen.•	

 Tryck och håll inne för att höja eller sänka volymen •	
kontinuerligt.

3.2 Bakpanel

POWER OPTICAL ETHERNET HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3
HDMI OUT
(TV ARC) SERVICEAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUBWOOFER
PAIRING

STRÖM1. 

 Anslut elkabeln här och sedan till vägguttaget.•	

OPTISK (ingång)2. 

 Anslut till en optisk ljudutgång på din TV eller digitala •	
enhet.

AUX (ingång)3. 

 Anslut till en ljudenhet (3.5 mm kontakt).•	

ETHERNET4. 

 Anslut till Internet. •	

HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3 (ingång)5. 

 Anslut till •	 HDMI-utgången på en digitalenhet.

HDMI-UTGÅNG (TV ARC)6. 

 Anslut till •	 HDMI (ARC) -ingången på din TV.

SERVICE (endast för servicepersonal)7. 

SUBWOOFER-PARKOPPLING 8. 

 Tryck för att öppna parkopplingsläget.•	

LED FÖR SUBWOOFER-PARKOPPLING 9. 

3.3 Fjärrkontroll

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

1.  TV 

 Sätt på och stäng av TV:n.•	

2. 

 Starta Netflix-appen.•	

3. 

 Välj •	 HDMI 1 / 2 / 3 som ingångskälla för soundbar-
högtalaren. 

Styrkors 4. 

5. 

 Tryck för att aktivera Google Assistent.•	

6. 

 Gå tillbaka till föregående skärm.•	

7. 

 Ljud av/ljud på för LINK BAR-ljud.•	

8.  /  (Volymknappar)

 Höj eller sänk volymen.•	

9. 

 Tryck kort för att öppna Bluetooth-parkopplingsläget om •	
ingen enhet är ansluten.

 Starta ljudläget för Bluetooth om en smarttelefon eller •	
surfplatta redan är ansluten.

10.  (Hem)

 Tillbaka till startskärmen.•	
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OK11. 

 Tryck för att bekräfta ditt val.•	

12. 

 Växla mellan optisk/aux som ingångskälla.•	

Mikrofon13. 

4 INsTALLATION

4.1 Placera LINK BAR på en bänk
Placera LINK BAR på sina gummifötter på en stabil och jämn yta.

 

TV

ANMÄRKNINgAR:
Ta bort alla hinder från båda sidorna av LINK BAR så att  −
basöppningarna på sidorna fungerar riktigt.
För att undvika störningar från Wi-Fi ska andra Wi-Fi-enheter inte  −
placeras närmare än 30 - 90 cm från LINK BAR.
Se till att det finns ett eluttag i närheten. −
Placera inga andra föremål ovanpå LINK BAR. −

4.2 väggmontering av LINK BAR

Använd tejp för att fästa pappersguiden för väggmontering 1. 
på väggen, tryck spetsen på en penna genom mitten för 
att markera var väggmonteringsfästet ska sitta och ta bort 
pappret.

Håll ett avstånd av minst 50 mm till TV:n.2. 

Borra ett hål i väggen vid varje markering. Använd en borr 3. 
med passande storlek.

TV

Min. 2 tum (50 mm)

2-D = 4 mm

Skruva fast monteringsfästet vid pennmarkeringarna.4. 

Skruva fast den gängade monteringsbulten på baksidan av 5. 
LINK BAR.

Haka fast LINK BAR på fästet på väggen.6. 

 

3

1

2

≤ 8 mm/ 
0.31"

4 mm/ 
0.16"

≥ 35 mm/1.4"

ANMÄRKNINgAR:
Kontrollera innan monteringen att väggen klarar vikten av enheten. −
Montera endast på en vertikal vägg. −
Undvik att montera på en vägg där det är varmt och fuktigt. −
Anslut sladdarna från enheten till externa enheter innan installationen  −
görs på väggen.
Kontrollera att elkabeln är uttagen ur vägguttaget innan installationen.  −
Annars finns risk för en elektrisk stöt.
Kontrollera att alla kontakter mellan enheterna är isatta innan  −
elkabeln från LINK BAR stoppas i eluttaget.
Innan enheten ska flyttas måste elkabeln tas ur först. −
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5 ANsLuT DIN LINK BAR

ANMÄRKNINgAR:
Om du vill njuta av ljudet från enbart LINK BAR måste du ställa in  −
dina TV-inställningar så att externa högtalare aktiveras och TV:ns 
inbyggda högtalare stängs av.
Kontrollera att alla enheter är urkopplade från vägguttaget innan du  −
ansluter eller ändrar några anslutningar.

5.1 Anslut till din Tv med en HDMI-kabel  
(bästa anslutningen)

Anslut den medföljande HDMI-kabeln från HDMI OUT (TV 
ARC)-kontakten på baksidan av LINK BAR till HDMI IN (ARC)-
kontakten på din TV.

HDMI OUT (TV ARC)

HDMI (ARC)

TV

ANMÄRKNINgAR:
En HDMI-anslutning överför digitalt ljud och video med en kontakt.  −
Det är det bästa sättet att ansluta till din LINK BAR.
Om din TV har en  − HDMI ARC-kontakt kan du lyssna på ljudet från 
TV:n genom din LINK BAR med hjälp av en enda HDMI-kabel.
HDMI-anslutningen är nödvändig om du vill ansluta andra  −
videoenheter till LINK BAR-ingångarna för att visa dem på din TV.
Sätt på HDMI-CEC-funktionen på din TV. HDMI-CEC är en funktion  −
som aktiverar enheter som följer CEC-standarden och är kopplade 
genom HDMI för att styras av en enda fjärrkontroll.

5.2 Anslut till andra enheter 

HDMI-kablar (bästa anslutningen)
Anslut en digital enhet, till exempel en TV-box, DVD-/Blu-ray-
spelare eller spelkonsol, till LINK BAR genom en enda HDMI-
anslutning.
Anslut HDMI-kabeln från HDMI IN-kontakten på baksidan av 
LINK BAR till HDMI OUT-kontakten på din digitala enhet.
Tryck på  -knappen på toppanelen på LINK BAR eller knappen 
på fjärrkontrollen för att välja HDMI-läge.

HDMI 1 HDMI 2

HDMI OUT

HDMI 3

OBs!
Den bästa användningen är att alltid använda High-Speed (typ 2)  −
HDMI-kablar, läs i HDMI-kabelspecifikationen om du vill ha mer 
information.

Optiska och analoga ljudkablar (säljs separat)
Anslut OPTICAL-eller AUX-kontakten på LINK BAR till OPTICAL 
OUT-eller AUDIO OUT-kontakten på källenheten.

Tryck på  -knappen på toppanelen på LINK BAR eller  
-knappen på fjärrkontrollen för att välja OPTICAL eller AUX-läge.

OPTICAL IN

OPTICAL
OPTICAL OUT

AUX-IN

AUX-OUT AUX cable

6 INsTÄLLNINg 

6.1 ställ in LINK BAR

Kontrollera att LINK BAR redan är ansluten till 1. HDMI IN 
(ARC) på din TV genom att använda en HDMI-kabel och sätt 
sedan på din TV.

Anslut Ethernet-kabeln (bästa anslutningen). Anslut LINK 2. 
BAR till en internet-router med Ethernet-kabeln (medföljer 
inte). Om du inte använder en Ethernet-anslutning får du 
ett alternativ under inställningen för att ansluta till ett Wi-Fi-
nätverk.

Sätt i den ena änden av elkabeln i 3. POWER-kontakten på 
baksidan av LINK BAR. 

Sätt i den andra änden av elkabeln i vägguttaget.4. 

Sätt i batterier (2 x AAA-batterier) i fjärrkontrollen innan den 5. 
används.

1

2

1

2
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Skjut batterilocket i pilens riktning tills det lossnar helt. Sätt i 
två AAA-batterier (1,5 V) och var noga med polariteten. Skjut 
tillbaka batterilocket på plats.

Anslut din fjärrkontroll under den första inställningen av 6. 
enheten.

Under inställningen kommer enheten fråga dig om att 
ansluta din fjärrkontroll. Tryck och håll inne HOME + BACK-
knapparna på din fjärrkontroll i tre sekunder för att starta 
parkopplingsläget. När fjärrkontrollen har parkopplats 
kommer du att se en indikation på att det har lyckats. Ser du 
ingen indikation försöker du igen.

Fortsätt med Android TV-inställningen på din TV.7. 

Välkommen

6.2 sätt på JBL sW10 subwoofer (sälj separat)

Sätt i den ena änden av elkabeln i 1. POWER-kontakten på 
baksidan av subwoofern.

Sätt i den andra änden av elkabeln i ett vägguttag.2. 

6.3 Parkoppla med JBL sW10 Wi-Fi-subwoofer 
(tillval)

Parkoppla manuellt med subwoofern:

Slå på strömmen både på LINK BAR och på SW10-1. 
subwoofern.

Tryck på 2. SUBWOOFER PAIRING-knappen på LINK 
BAR och PAIRING-knappen på subwoofern för att starta 
parkopplingsläget.

Den trådlösa SW10-subwoofern (säljs separat) ansluter 
sig automatiskt till LINK BAR om båda enheterna har varit 
parkopplade tidigare. Om parkopplingen har lyckats lyser både 
LED-indikatorn på LINK BAR och SW10-subwoofern med ett 
fast vitt sken.

Subwooferns LED-funktioner 

Vit (fast sken) Ansluten 

Vit (blinkar snabbt) Parkopplar

Vit (blinkar långsamt) Frånkopplad 
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7 PRATA MED gOOgLE AssIsTENT
Din LINK BAR levereras med Google Assistent inbyggd. Du kan 
be LINK BAR att spela din favoritmusik, ge svar, utföra vardagliga 
uppgifter och styra smarta enheter i ditt hem med rösten.

7.1 Aktivera nyckelordet
Säg alltid nyckelordet "Hey Google" eller "OK Google" först och 
sedan vad du vill göra.

LINK BAR kommer att reagera därefter. →

ANMÄRKNINgAR:
Se assistant.google.com för de senaste röstkommandona −

Du kan också trycka på -knappen på fjärrkontrollen för 
att aktivera Google Assistent och ge ditt röstkommando (du 
behöver inte säga nyckelordet efter att du tryckt på knappen). 
LINK BAR kommer att reagera därefter.

7.2 Exempel på röstkommandon som kan 
fungera med LINK BAR

Larm och timer Ställ in timern på fem minuter, stoppa timern

Svar Hur många liter går det på en gallon?

Kalender När är mitt nästa möte?

Enhetsaktioner och 
inställningar

Sätt på Bluetooth

Byt till HDMI 1

Öka volymen med 5 %

Frågor med flera 
dialoger

Fråga 1: Frankrikes befolkning?

Fråga 2: hur är det med England?

Lokalt och navigering Var finns närmaste bageri?

Netflix tv Spela Stranger Things på Netflix

Personliga svar Visa min flygstatus

Personlighet Berätta några roliga fakta

Påminnelser Påminn mig att köpa mjölk kl. 19:00

Handla Lägg till biobiljetter till shoppinglistan

Smart Hem Dimma lampan, tänd ljuset

8 ANvÄND DIN LINK BAR

8.1 Android Tv

8.2 google Assistent
Google Assistent är din personliga assistent, det finns fyra olika 
områden.

Njut av underhållningen.1. 

Spela dina favoritprogram, låtar och filmer och upptäck nya, 
bara genom att använda rösten.

Kontrollera ditt smarta hem2. 

Använd din röst för att styra dina kompatibla "smarta hem"-
enheter. ställ in temperaturen, belysningen med mera.

Planera din dag3. 

Med ditt tillstånd får du hjälp med saker som din kalender, 
din flyginformation eller din pendling till jobbet med mera.

Få svar4. 

Få svar relaterade till vad du tittar på med mera. Fråga om 
dina favoritprogram, karaktärer och skådespelare eller få de 
senaste resultaten för ditt favoritlag.

8.3 google Play-butiken
Du kan hämta tusentals appar och digitalt innehåll från Google 
Play-butiken.

8.4 spela video eller musik med Chromecast
Med Chromecast som är inbyggt i din LINK BAR kan du spela 
video/musik/iTunes/podcast/spellistor från fler än 300 appar till 
din LINK BAR genom att helt enkelt trycka på cast-knappen. Du 
kan hitta Chromecast-appar på chromecast.com/apps.

Anslut din mobiltelefon, surfplatta eller bärbara dator till 1. 
samma nätverk som LINK BAR.

Kör Chromecast-appar på din enhet.2. 

Tryck på 3.  ikonen i appen och välj LINK BAR.

Tryck på "Play" i appen.4. 

ANMÄRKNINgAR: 
Använd Google Home-appen för att gruppera LINK BAR och andra  −
Chromecast-ljudenheter tillsammans och spela musik i flera rum i 
hela ditt hem.
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8.5 spela musik med Bluetooth 
Det finns tre sätt du kan ansluta till din telefon för att överföra ljud 
med Bluetooth.

Tryck på Bluetooth-knappen på LINK BAR-enheten.1. 

Tryck på Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen till LINK BAR-2. 
enheten.

Från hemskärmen går du till Inställningar > Anslutna enheter 3. 
> Anslut telefon för Bluetooth-ljud.

Detta öppnar anslutningsskärmen för Bluetooth-ljudspelare. 
Därifrån kommer din LINK BAR att kännas igen som en 
Bluetooth-ljudenhet. 

 

Link Bar

ANMÄRKNINgAR:
Bluetooth-anslutningen förloras om avståndet mellan LINK BAR och  −
Bluetooth-enheten är över 10 meter.
Elektronisk utrustning kan skapa radiostörningar. Utrustning som  −
genererar elektromagnetiska vågor, exempelvis mikrovågsugnar, 
Wi-Fi-enheter m.m., måste hållas på avstånd från LINK BAR-
enheten.

8.6 Ljudinställningar
Välj ett fördefinierat ljudläge som passar din video eller musik:

Gå till inställningsmenyn och välj ett ljudalternativ.•	

Välj läget STANDARD om du vill njuta av originalljudet. •	

Du kan också välja andra ljudlägen: musik, film och röst •	
beroende på vilket innehåll du vill lyssna på.

8.7 Återanslut en fjärrenhet om den blivit 
frånkopplad

Om din LINK BAR blivit frånkopplad från en fjärrenhet följer du 
följande steg för att koppla upp den igen.

För att öppna parkopplingsläget på LINK BAR trycker du på 1. 
och håller inne Bluetooth-knappen på LINK BAR under flera 
sekunder.

När skärmen ‘söker för tillbehör’ eller ‘anslut en ny enhet’ 2. 
öppnas trycker du på knappen HOME + BACK (HEM 
+ TILLBAKA) på din fjärrenhet för LINK BAR under tre 
sekunder. Detta kommer att starta parkopplingsläget på din 
fjärrenhet.

Om det lyckas ser du din fjärrenhet för LINK BAR i en lista av 
tillgängliga fjärrenheter. Finns det bara en tillgänglig fjärrenhet i 
listan kommer LINK BAR automatiskt koppla sig till denna.
Finns det flera tillgängliga fjärrenheter kan du bläddra i listan 
genom att trycka på Bluetooth-knappen på LINK BAR-enheten. 
Välj en enhet i listan genom att trycka på och hålla inne 
Bluetooth-knappen på LINK BAR-enheten.

9 PROgRAMvARuuPPDATERINg
Programvaran i din LINK BAR uppdaterar sig automatiskt till 
senaste version när den är ansluten till internet via antingen ett 
Wi-Fi-nätverk eller en fast nätverksanslutning. Se till att LINK 
BAR är anslutet till internet.

10 ÅTERsTÄLLA 
FABRIKsINsTÄLLNINgAR

För att återställa fabriksinställningarna väljer du "Device 
Preference" (enhetspreferenser) -> "Reset" (återställning) på 
Android TV-menyn.
När återställningen till fabriksinställningarna är klar startas LINK 
BAR om automatiskt. All lagrad information och inställningar 
kommer att raderas. 
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11 sPECIFIKATIONER

Ljud/video
Maximal effekt: 100 W•	

Frekvensomfång: 75 Hz–20 kHz•	

HDMI-videoingångar: 3 (stöder 4K UHD, HDMI 2.0)•	

HDMI-videoutgång (med Audio Return Channel): 1 (stöder •	
4K UHD, HDMI 2.0)

HDCP-version: 2.2 och 1.4•	

Bluetooth 
Bluetooth-version: 4.2•	

Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2402 - 2480 MHz•	

Bluetooth-sändarens effekt: 9 dBm•	

Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, π/4 DQPSK•	

Wi-Fi 
2.4G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 2412 - 2472 MHz •	
(2,4 GHI ISM BAND)

2.4G Wi-Fi-sändarens effekt: < 20 dBm•	

2.4G Wi-Fi-modulering: DBPSK, BPSK, CCK, QPSK, BPSK, •	
16QAM

5G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 5,15 - 5,35 GHz,  •	
5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz 

5G Wi-Fi-sändarens effekt: < 20 dBm•	

5G Wi-Fi-modulering: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, •	
256QAM

5.8G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 5740 - 5840 MHz•	

5.8G Wi-Fi-sändarens effekt: < 8 dBm•	

5.8G Wi-Fi-sändarens frekvensmodulering: GFSK•	

Allmänt
Strömförsörjning: 100-240 V~50/60 Hz•	

Element: 2 x 20 mm (0,8 tum) diskanthögtalare,  •	
4 x (44 x 80 mm) racetrack-element

Ethernet: 10/100 Mbps•	

Mått (B x H x D): 1020 x 60 x 93 mm•	

Nettovikt: 2,5 kg•	

Bruttovikt: 4,4 kg•	

12 FELsÖKNINg
Försök inte reparera produkten på egen hand. Om du har 
problem med produkten bör du gå igenom följande punkter 
innan du begär service.

Hur kan jag återställa LINK BAR?
Du kan återställa LINK BAR via inställningsmenyn. Välj •	
"Device Preference" (enhetspreferenser) -> "Reset" 
(återställning).

Vilka ljudlägen finns det på LINK BAR?
Det finns 4 ljudlägen som du kan välja i inställningsmenyn: •	
Ljud -> EQ-läge:

a. Standard
b. Movie
c. Music
d. Voice
Grundinställningen är ljudläget Standard.

Kommer min LINK BAR automatiskt växla till 
strömsparläget?

Du kan ställa in viloläget i inställningsmenyn•	

Det hörs inget ljud från LINK BAR:
Kontrollera att ljudet inte är avstängt i LINK BAR.•	

Kontrollera att rätt ljudingångskälla är vald.•	

Det kommer inget ljud från den trådlösa subwoofern:
Kontrollera att LED-lampan på subwoofern lyser med ett fast •	
vitt sken. En blinkande LED-lampa anger att förbindelsen är 
bruten. Parkoppla manuellt med LINK BAR.

Förvrängt ljud eller eko:
Om du lyssnar på ljud från TV:n genom LINK BAR måste du •	
se till att ljudet är av på TV-högtalarna.

Det går inte att ansluta en enhet till LINK BAR.
Kontrollera om du har aktiverat Bluetooth för enheten.•	

LINK BAR är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. •	
Tryck och håll inne  för att koppla från och parkoppla med 
en ny enhet.

Dålig ljudkvalitet från en ansluten Bluetooth-enhet:
Bluetooth-anslutningen är dålig. Flytta enheten närmare LINK •	
BAR eller flytta på hinder som finns mellan enheten och LINK 
BAR.

Inget svar från röstkommandot:
Beroende på placeringen av din LINK BAR kan •	
omgivningsförhållandena hindra högtalaren från att upptäcka 
röstkommandot "Hey Google" eller "OK Google".

Försök att använda fjärrkontrollen, tryck på knappen •	
för Google Assistent ( ) och prata till mikrofonen på 
fjärrkontrollen.

Kontrollera att Privatkontakten är avstängd och att ljudet är •	
på för mikrofonerna.
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13 ÖvERENssTÄMMELsE 

FCC/IC-strålningsexponering:
Utrustningen uppfyller strålningsexponering i enlighet med de 
gränser som anges i FCC/IC RSS 102 för en okontrollerad miljö. 
Utrustningen ska placeras och drivas med minst 20 cm avstånd 
till din kropp.

Obs! 
LINK BAR är avsedd att användas för att strömma musik. En  −
användare kan strömma ljud via Bluetooth till högtalaren. En 
användare kan ansluta sina högtalare till det lokala Wi-Fi-nätverket 
och strömma musik med Google Chromecast. Dessutom kommer 
högtalaren att fungera med Google Hem. Den här produkten 
är utvecklad för att kunna spela musik direkt och därför måste 
Bluetooth- och Wi-Fi-anslutningen vara aktiva hela tiden för att detta 
ska kunna fungera.

LINK BAR överensstämmer med EU:s energiföreskrifter. 
LINK BAR överensstämmer med Europeiska kommissionens 
reglering (EC) nr 1275/2008 (HiNA och (EU) nr 801/2013 för 
nätverksutrustning med hög nätverkstillgänglighet och utrustning 
med HiNA-funktion).

Strömförbrukning:
Av-läge: Ej tillämpligt•	

Viloläge: Ej tillämpligt•	

Nätverksviloläge: Ej tillämpligt•	

Tid till viloläge: Ej tillämpligt•	

Aktivt viloläge: 5,5W•	

Aktivt viloläge: LINK BAR är anslutet till ett Wi-Fi-nätverk men •	
erbjuder ingen aktiv ljudfunktion. När LINK BAR är inkopplad 
till ett vägguttag oavsett om ljudet är på eller inte kommer 
ord som "Hey Google" eller "OK Google" automatiskt väcka 
enheten ur viloläget. Den kommer att reagera om du säger 
nyckelordet.

14 vARuMÄRKEN

Produktvarumärket och logotypen Bluetooth® är registrerade 
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning 
varumärken som tillhör HARMAN International Industries, 
Incorporated, sker under licens. Andra varumärken och 
varunamn tillhör sina respektive ägare.

Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett certifieringsmärke från Wi-Fi 
Alliance. 

  

Google, Android, Android TV Chromecast och andra relaterade 
produktmärken och logotyper är varumärken från Google LLC.
Det inbyggda Chromecast kan kräva abonnemang.
Google Assistent kräver en internetanslutning och är inte 
tillgänglig i vissa länder och språk. Tillgänglighet och prestanda 
av vissa funktioner och tjänster är beroende av enhet, tjänst och 
nätverk och är eventuellt inte tillgängliga inom alla områden. För 
att styra vissa enheter i ditt hem krävs kompatibla smart hem-
enheter. Abonnemang för tjänster och program kan krävas och 
ytterligare villkor och/eller avgifter kan tillkomma.

Netflix är ett registrerat varumärke som tillhör Netflix, Inc 

Begreppen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och 
HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby 
Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby 
Laboratories 

15 LICENsDEKLARATION FÖR 
ÖPPEN KÄLLKOD

Denna produkt innehåller mjukvara med öppen källkod 
licensierad under GPL. Till förmån för dig, finns källkoden och 
relevant bygginstruktion också tillgänglig på http://www.jbl.com/
opensource.html. Vid behov ber vi dig kontakta oss på:
Harman Deutschland GmbH 
Kontakt: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3
85748 Garching vid München, Tyskland 

eller på OpenSourceSupport@Harman.com om du har ytterligare 
frågor angående mjukvara med öppen källkod i produkten.

mailto:OpenSourceSupport@Harman
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E
ng

el
sk

a

13

HARMAN International Industries, 
Incorporated 8500 Balboa 
Boulevard, Northridge, CA 91329 
USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. 
Med ensamrätt. 
JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, 
registrerat i USA och/eller andra länder. Funktioner, specifikationer och utseende kan 
komma att ändras utan att detta meddelas.
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